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OPEL BEDRIJFSWAGENS

GEMAAKT OM TE PRESTEREN.
Opel Bedrijfswagens leveren topprestaties voor uw bedrijf. Ze zijn voorzien van een reeks unieke eigenschappen en
toonaangevende specificaties en zijn er volledig op gericht om dag in dag uit veel werk voor u te verzetten.
Tegen een scherpe kostprijs per kilometer kunt u met Opel Bedrijfswagens alle kanten op. Opel Bedrijfswagens biedt
een breed productgamma en de mogelijkheid om uw bedrijfswagen volledig af te stemmen op uw werkzaamheden.
Dankzij een uitgebreid dealernetwerk en een aanvullend, compleet serviceaanbod is uw mobiliteit gegarandeerd.

Veelzijdig aanbod
Met de Combo, Vivaro, Movano en de Astra en Zafira Vans biedt Opel een gevarieerd aanbod aan bedrijfswagens.
Opel Bedrijfswagens zijn leverbaar in diverse uitvoeringen, van gesloten bestelwagens tot gesloten laadbakken en van
autotransporters tot wagens voor het verplaatsen van glasplaten. Bij verschillende modellen heeft u de keuze uit een
enkele of een dubbele cabine.

Visitekaartje op wielen
Het moderne en stijlvolle design van Opel Bedrijfswagens maakt van uw vervoermiddel een representatief visitekaartje
op wielen. Zowel het laadgedeelte als de cabine kunt u tot in het kleinste detail aanpassen naar uw wensen en behoeften.

Betrouwbare kwaliteit
Bedrijfswagens van Opel vergen weinig onderhoud en zijn standaard voorzien van een krachtige motor. Daarnaast biedt
Opel Bedrijfswagens aanvullende diensten aan om uw voertuig op de weg te houden; denk hierbij aan direct vervangend
vervoer en flexibele onderhoudscontracten. Met het Opel4Business Bedrijfswagens servicepakket bent u gegarandeerd
van een vloot die altijd rijdt.
Opel Bedrijfswagens. Mooi werk.

Specificaties Opel Combo Gesloten Bestel

DE COMBO

Max. toelaatbaar totaalgewicht (GVW):
Max. laadvermogen:			
Max. lengte laadruimte:		
Max. breedte laadruimte:	
Max. hoogte laadruimte:	
Max. laadvolume:			
Max. dakbelasting:			

2.500 kg
1.270 kg
2.170 mm
1.714 mm
1.550 mm
5,0 m³
100 kg

OP ALLE FRONTEN MÉÉR.
Met de Opel Combo kiest u voor een bedrijfswagen met een lage kostprijs, het grootste laadvermogen in zijn segment
en bijzonder veel mogelijkheden. De Opel Combo is leverbaar in een groot aantal uitvoeringen, met een keuze uit een
lange of standaard wielbasis en twee dakhoogtes, en in iedere versie met een groot aantal opties en accessoires aan te
passen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.

Kies voor gemak
Laden en lossen van de Opel Combo is eenvoudig en dankzij de lage dorpel en de extra brede, openslaande achterdeuren neemt u alles en iedereen met gemak mee. U kunt ook kiezen voor een uitvoering met een schuifdeur aan de
zijkant of een naar boven openslaande achterklep. Dankzij de optionele dakklep is het eenvoudig om lange voorwerpen
rechtop te vervoeren.

Zuinig rijden
De Opel Combo is ontzettend zuinig; deze groene bedrijfswagen heeft een CO2-emissie vanaf slechts 126 gram per
kilometer.
DE BESTE BESCHERMING
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Motexion biedt oplossingen aan om bedrijfsauto’s te beschermen
en perfect af te werken. Van vloerplaten, wandbekleding,
bindlattensets en wielkastbescherming tot raambeveiliging.
Hierdoor kunt u met uw klant altijd een oplossing op maat kiezen.
www.motexion.nl

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

TALRIJKE MOGELIJKHEDEN.
Het is mogelijk om de inrichting van uw Opel Bedrijfswagen geheel af te stemmen op uw wensen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld kiezen voor een duurzame houten vloer van Motexion of voor de praktische opbergsystemen van Bott Nederland.

Bott opbergsystemen
Met de praktisch ontworpen kasten van Bott Nederland wordt de ruimte in uw bedrijfswagen optimaal benut. Voor de
opbergsystemen maakt Bott Nederland alleen gebruik van hoogwaardig en uitvoerig getest materiaal. De laadruimte
van uw Opel Bedrijfswagen wordt omgebouwd tot een mobiele werkplek.

Motexion vloeren
Voor de laadruimte van uw Opel Bedrijfswagen levert en plaatst Motexion houten vloeren op maat. Motexion maakt
hiervoor gebruik van hoogwaardige multiplex plaatmaterialen, vervaardigd van Fins berkenhout. De toplaag van de
vloer is voorzien van een slijtvaste en olie- en waterbestendige antisliplaag.

De lichte bedrijfswageninrichting van vandaag!

BOTT VARIO BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
De gecertificeerde inrichter

Voor meer info kijk op:

www.bottvario.nl of bel: 0499 - 551473
ADV_Bottvario_186x55mm_OPEL.indd 1
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DE NIEUWE VIVARO

STERK. BETROUWBAAR.
DUURZAAM.
De nieuwe Opel Vivaro is nog beter afgestemd op de dagelijkse praktijk van uw bedrijf. Deze robuuste bedrijfswagen is
een alleskunner op de weg en een visitekaartje op locatie. De nieuwe Vivaro is beschikbaar in drie uitvoeringen; de Vivaro
Selection, Vivaro Edition en de Vivaro Sport.
In de nieuwe Opel Vivaro worden comfort en duurzaamheid naar een nóg hoger niveau getild. Door een praktisch design,
grote laadruimte en krachtige motoren is de nieuwe Vivaro dé uitkomst voor menig bedrijf.

Laadruimte in overvloed
De Opel Vivaro biedt met maximaal 8,6 m³ een zee aan laadruimte. In de Gesloten Bestel maakt de optionele
scheidingswand met doorlaadluik het bovendien eenvoudig om extra lange ladingen (tot 4,15 meter) te vervoeren.
Daarnaast biedt de Opel Vivaro gemakkelijk plaats aan drie europallets.

Specificaties nieuwe Opel Vivaro Gesloten Bestel
Max. toelaatbaar totaalgewicht (GVW): 3.020 kg
Max. laadvermogen: 			
1.270 kg
Max. lengte laadruimte over de vloer:
2.937 mm
Max. lengte laadruimte via doorlaadluik: 4.150 mm
Max. breedte laadruimte:		
1.662 mm
Max. hoogte laadruimte:		
1.387 mm
Max. laadvolume: 			
8,6 m³
Max. dakbelasting:			
200 kg

Comfortabele cabine
Ook het interieur van de Opel Vivaro is volledig vernieuwd. In de ruime cabine vindt u alles waar u tijdens uw werk
behoefte aan heeft; comfortabele stoelen, een ergodynamisch dashboard en voldoende opbergruimte. Daarnaast heeft
u de keuze uit diverse geavanceerde audio- en navigatiesystemen.

Efficiënt rijden
Het gevarieerde modellenaanbod biedt de mogelijkheid de variant te kiezen die uw bedrijf nodig heeft. Voor welke
Vivaro u ook kiest; mede dankzij het vernieuwde motoraanbod bent u altijd verzekerd van een uiterst lage kostprijs per
kilometer. De nieuwe motoren van de Vivaro combineren toonaangevende prestaties met een laag brandstofverbruik en
een lage uitstoot. Geavanceerde technologieën, zoals BiTurbo, dragen bij tot lagere gebruikskosten.

DE NIEUWE VIVARO

OP- EN OMBOUW OP MAAT.
In samenwerking met diverse partners biedt Opel Bedrijfswagens een groot aanbod van op- en ombouwmogelijkheden
voor de Vivaro, waaronder een dubbele cabine en het aanbrengen van een glasresteel.

Dubbele Cabine
Met de Opel Vivaro Dubbele Cabine kunt u met behoud van de benodigde laadruimte op comfortabele en veilige wijze
maximaal zes personen vervoeren. De Vivaro Dubbele Cabine is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus, variërend van de
functionele Selection tot de zeer comfortabele Elegance uitvoering.
Opel Bedrijfswagens en Snoeks Automotive werken nauw samen en bieden een dubbele cabine aan die rechtstreeks in
de logistieke keten van Opel besteld kan worden.

Opbouw met glasrestelen
Voor een opbouw met glasrestelen vormt de Opel Vivaro de ideale bedrijfswagen.
De opbouw wordt geleverd en geplaatst door Van den Born Carrosserie. De kwalitatief
hoogwaardige glasrestelen van Van den Born zijn onderhoudsvrij, duurzaam en veilig.
•
•
•
•
•
•

Standaard vervaardigd van geanodiseerd aluminium
Voorzien van een opklapbare aluminium onderplank
Veel mogelijke opties en accessoires
Geen horizontale begrenzing
Standaard lage laadhoogte
Eenvoudig om wiel te verwisselen dankzij scharnierend resteel

Uw OPEL compleet bedrijfsklaar
• IMPERIALEN
• LADDER OPBERGSYSTEMEN
• LAADKLEPPEN EN KRANEN
• ERGO LAADBAKKEN - KIPPERS
• BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
• GLASRASTELEN
• SPECIALS
• WEBSHOP

www.vandenBorn.nl
T 0416 - 56 70 00
www.BusinBedrijf.nl

cker.eu
acker.eu
cker.eu
er.eu

NO JOB TOO BIG.
Voor de vernieuwde Opel Movano is geen klus te groot. Met een grote diversiteit in hoogtes en lengtes, voor- en achterwielaandrijving en maximaal toelaatbaar gewicht is deze krachtige bedrijfswagen ideaal om alle ladingen te vervoeren.
Tevens zorgen nieuwe motoren voor meer comfort, meer veiligheid en een lager brandstofverbruik. De Opel Movano is
geheel ontworpen en gebouwd met u en uw bedrijf voor ogen.

Laadruimte
Een bedrijfswagen moet er niet alleen goed uitzien, maar moet ook veel nuttige laadruimte bieden, die uitstekend toegankelijk is. Daarom heeft de Opel Movano achterdeuren die tot 270° geopend kunnen worden (optie) en schuifdeuren
met een opening van 1.270 mm (1.050 mm voor de L1-uitvoering). Dat maakt het laden en lossen een stuk gemakkelijker.
De Opel Movano is standaard uitgevoerd met een volledige scheidingswand om de inzittenden te beschermen.

Veelzijdig aanbod
Kies de Opel Movano die exact aan uw specifieke wensen voldoet, zelfs als u behoefte heeft aan een imperiaal of betimmering. Carrosseriefabriek Veth is de specialist op het gebied van bedrijfswagenaanpassingen en past uw bedrijfswagen
aan naar uw klantspecifieke wensen.
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Autotransportsystemen
De Opel Movano Autotransporter vormt de ideale
vervoersoplossing voor autodealers, schadebedrijven, bergingsspecialisten, poetscentrales,
leasemaatschappijen en verhuurbedrijven. De
Movano Autotransporter is in verschillende uitvoeringen leverbaar. Dankzij het geringe eigengewicht van het opbouwsysteem kunt u met een
standaard B-rijbewijs vrijwel alle soorten auto’s
vervoeren.

Tijhof Autotransportsystemen verzorgt de levering
en plaatsing van de transporter op het chassis van
de Opel Movano. De grotendeels aluminium opbouw
bestaat onder meer uit een circa 5,20 meter lang
plateau voorzien van oprijplaten en een kogelkoppeling ten behoeve van een aanhanger.

Specificaties Opel Movano Gesloten Bestel
Max. toelaatbaar totaalgewicht (GVW):
Max. laadvermogen:			
Max. lengte laadruimte (over de vloer):
Max. breedte laadruimte:		
Max. hoogte laadruimte:		
Max. laadvolume:			

4.500 kg
2.101 kg
4.383 mm
1.765 mm
2.048 mm
15,8 m³

Opel Bedrijfswagens adviseert u graag over maatwerkmogelijkheden zoals vastzetsystemen, opbergsystemen, lieren, verlichting en luchtvering.

Comfortabel interieur
Een ruimere cabine, meer comfort en meer
opbergvakken leggen de basis voor een hogere
productiviteit. Daarnaast kunt u kiezen uit tal van
accessoires zoals een bestuurdersstoel met
luchtvering, een neerklapbaar werkvlak voor
bijvoorbeeld een laptop en Electronic Climate Control.

Bedrijvenpark Twente 140 - 142
7602 KE Almelo
+31-(0)546-575500
info@tijhof.nl
www.tijhof.nl

OPEL CERTIFIED CONVERSIONS

VOOR ELK BEDRIJF.
OP MAAT GEMAAKT.
Opel Bedrijfswagens biedt met het Opel Certified Conversions programma een uitgebreid aanbod aan
mobiliteitsoplossingen. Voor het runnen van een succesvolle onderneming is het belangrijk dat uw vervoer naadloos
aansluit op uw bedrijf. U kunt uw Opel Bedrijfswagen helemaal naar uw hand zetten. Met ons aanbod en de
samenwerking met (inter)nationale ombouwspecialisten bent u verzekerd van minimaal twee jaar garantie, het juiste
mobiliteitsadvies en een landelijk dekkend servicenetwerk.

Agent voor Nederland
PME Persenaire Mobile Efficiency
Tel. +31570590296

Mob. +316-55301045
www.pme.nl

Gesloten laadbak
In combinatie met de Movano Chassis Cabine
levert Opel Bedrijfswagens gesloten laadbakken
van cityBOX. Wij stemmen de laadbak volledig
af op uw wensen.

BE-combi
De plussystemen van BE-Combi maken het
mogelijk gesloten laadbakken te plaatsen op de
Opel Movano met lengtes van 420 tot 500 cm.
BE-Combi is al meer dan 10 jaar specialist in
trekkers en opleggers voor rijbewijs BE.

cityBOX
De Opel Movano is uitvoerbaar met diverse
modellen van cityBOX met een laadvolume tot
22 m³. Gesloten laadbakken van cityBOX
hebben een laag eigen gewicht, waarmee een
hoog netto laadvermogen wordt gecreëerd.

Durisotti
De Polyvolume van Durisotti biedt net iets meer
inhoud dan andere gesloten laadbakken. De
aerodynamische vormgeving van de Polyvolume
staat garant voor een gunstiger
brandstofverbruik.

The perfect match

• Lichtgewicht gesloten carrosserie
• Volgens Europese richtlijnen
• 3 jaar volledige garantie!

The
match
The perfect
perfect match

• Korte levertijden

• Landelijke dekking + aftersales
• Lichtgewicht gesloten carrosserie
• Lichtgewicht gesloten carrosserie
••Volgens
VolgensEuropese
Europeserichtlijnen
richtlijnen
•
3
jaar
volledige
garantie!
• 3 jaar volledige garantie!
Kortelevertijden
levertijden
••Korte
• Landelijke dekking + aftersales
• Landelijke dekking + aftersales

w w w.cit ybox.eu

w wwww.citybox.eu
w.cit ybox.eu

OPEL VANS

BEDRIJFSWAGEN EN
PERSONENAUTO IN ÉÉN.
Ervaar het comfort van een personenauto gecombineerd met de praktische en fiscale voordelen van een bedrijfswagen.
Met de Opel Astra ST Van of de Opel Zafira Van kiest u voor een multifunctionele auto met een grijs kenteken. Een Opel
Van is de ideale bedrijfswagen voor iemand die veel kilometers rijdt en voor wie aanzienlijke laadruimte een vereiste is.
Zowel het brandstofverbruik als de CO2-uitstoot van Opel Vans is bijzonder laag te noemen.

Opel Zafira Van
De Opel Zafira Van wordt gekenmerkt door een comfortabele, hoge zitpositie en groot laadvermogen. Profi Glass
Bedrijfswageninrichtingen verzorgt de ombouw van de
Opel Zafira naar een grijs kenteken. De Zafira Van wordt
afhankelijk van het type voorzien van een tussenwand,
blinderingspanelen, een vlakke laadvloer en
zijwandafwerking.

Profi Glass BV
Rogmolewei 1
8651 EP IJlst
T 0515-532778
F 0515-532836
Losadres NL1968
E mail@profiglass.nl
Profi Glass Zuid BV
Industrieweg 11
6673 DE Andelst
T 0488-820222
F 0488-452667
E zuid@profiglass.nl

Inbouw en levering van:
Dubbele cabines • Grijs kenteken ombouw
Laadruimtebetimmering • Separatiewanden
Bedrijfswageninrichtingen • Imperiaals • Camper ombouw
Open- en gesloten laadbakken • Accessoires
Nationale haal- en brengservice en los- adres af Opel Nederland

Opel Astra Sports Tourer Van
Design en functionaliteit: in de Opel Astra ST Van
komen ze perfect samen. De ombouw van de Astra
ST personenauto tot bedrijfswagen wordt verzorgd
door Terberg Specials. Naast de bewezen luxe- en
veiligheidsvoorzieningen van de Opel Astra ST,
beschikt de Astra ST Van over een toegankelijke
laadruimte van maximaal 1,8 m³.

OPEL4BUSINESS BEDRIJFSWAGENS
Met Opel4Business Bedrijfswagens kunt u zorgeloos blijven rijden. U bent altijd en overal verzekerd van de beste service
voor uw Opel Bedrijfswagen.

Totaalservice

Voor assistentie bij pech onderweg is Opel4Business dag en nacht bereikbaar op
tel. 0800-1410. Voor afspraken en vragen kunt
u tijdens kantooruren terecht bij Opel Service
of 24 uur per dag op Opel.nl.

Wij verzorgen eveneens onderhoud en keuring van aanvullende onderdelen van uw
bedrijfswagen.

Pechhulp in heel Europa
Met Opel Assistance Plus met Europadekking
bent u verzekerd van hulp bij pech onderweg.

Snel geholpen
Uw Opel bedrijfswagendealer heeft altijd alle
courante onderdelen op voorraad. Bij een
onderhoudsbeurt of kleine reparatie bent u
binnen drie uur geholpen.

Bandenservice
De Opel bedrijfswagendealer heeft altijd de
juiste zomer- en winterbanden voor uw
bedrijfswagen in huis en verzorgt bandenreparatie, -wissel en -opslag.

Haal- en brengservice
Met Opel4Business profiteert u van een gratis
haal- en brengservice voor de bestuurder van
het voertuig (tot 15 minuten rijtijd).

Ruitenservice

Vervangend vervoer

Bij een ster of barst in uw ruit zorgt uw Opel
bedrijfswagendealer voor vakkundige
reparatie of vervanging.

Indien gewenst zorgt uw Opel bedrijfswagendealer voor vervangend vervoer op maat.*

Kwaliteit van Opel

Flexibele openingstijden
Dankzij de flexibele openingstijden van de
Opel bedrijfswagensdealer, beschikt u
tijdens werktijd altijd over een bedrijfswagen
in topconditie.

%
100

Wij bieden twee jaar garantie op alle originele Opel onderdelen. Uw Opel bedrijfswagendealer heeft de kennis en materialen in
huis om alle mogelijke reparaties uit te
voeren. Bij elke onderhoudsbeurt voeren wij
een software-update uit.

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V., Breda, NL. Sommige in deze uitgave
geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Uw
Opel bedrijfswagendealer informeert u graag over eventuele productwijzigingen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs
leverbaar. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. Druk- en zetfouten
voorbehouden. Opel houdt bij het ontwerp van haar producten ook rekening met het feit dat deze eens buiten gebruik gesteld zullen worden. Informatie hierover, alsmede over de uitvoering van recycling van buiten gebruik
gestelde voertuigen, kunt u vinden op www.opel.nl. GMAC Financial Services. Uw partner in geldzaken. De Opel bedrijfswagendealer en de Opel Erkend bedrijfswagenreparateur verstrekken u graag inlichtingen. S.E. & O.
General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda. Gratis informatienummer Opel Direct: 0800-1410. www.opel.nl. De partners met wie Opel Bedrijfswagens samenwerkt en
die adverteren in deze brochure hebben een jarenlange ervaring en expertise en garanderen de kwaliteit van hun eigen op- en/of ombouw. De advertenties van deze partners in deze brochure worden dan ook onder de
verantwoordelijkheid van deze partners geplaatst zonder dat General Motors Nederland B.V. hiervoor enige verantwoordelijkheid neemt.

UW OPEL BEDRIJFSWAGEN?
DIE LEAST U BIJ OPEL LEASING.

Opel Leasing is de leasemaatschappij voor Opelrijdend Nederland. Gespecialiseerd in het merk Opel kunt u meer van ons verwachten.
U zoekt een leaseoplossing voor één auto, of een geheel wagenpark? Wij hebben de oplossing voor u klaar. Met onze standaard zeer
gunstige voorwaarden, scherpe tarieven en servicegerichte werkwijze leveren wij de totaaloplossing voor uw mobiliteitsbehoefte.
* Vraag uw Opel bedrijfswagendealer naar de prijzen en voorwaarden.
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